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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 6 (NEW)   • EXAMINATION – SUMMER - 2021 

 

Subject Code:3361905                                               Date :13-08-2021     

Subject Name: Fabrication Technology. 

Time:02:30 PM TO 05:00 PM                                  Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. List four factor affecting on Weldability  

 ૧. વેલ્ડેબબલીટીને અસર કરત ાં ચ ર પરીબળોની ય દી બન વો  

 2. Define term : weld quality  

 ૨. પદ સમજાવો : વેલ્ડ ગુણવત્ત   

 3. Give full form of  SWP & WTP   

 ૩. SWP અન ે WTP ન  આખ  ન મ આપો   

 4. Define working principle of laser beam welding  

 ૪.  લેસરબીમ વેલ્ડી ાંગનો ક યયબસદ્ ાંત સમજાવો   

 5. Draw and nomenclature of butt weld  

 ૫. બટ વેલ્ડ દોરી બવબવધ ભ ગોન  ન મ આપો  

 6. List any four name of fabrication industries field  

 ૬. ફેબિકેશન ઈન્ડસ્ટટર ી બફલ્ડન  કોઈ પણ ચ ર ન મ આપો.   

 7. List equipment used for edge preparation   

 ૭.  એજ બિપરસેન મ ટે વપર ત  સ ધનોની ય દી બન વો  

 8.  Enlist limitation of die penetration test  

 ૮.  ડ ઈપેનીટર ેસન ટેસ્ટટની મય યદ  જણ વો  

 9. List out equipment used for Erection   

 ૯. ઇરકેશન મ ટેની સ ધન સ મગ્રીની ય દી બન વો  

 10.  Name any two surface preparation method  

 ૧૦. કોઈ પણ બે સરફેશ બિપરસેન પદ્બત જણ વો  

    
Q.2 (a) State the types and feature of power sources 03 

પ્રશ્ન. ર (અ)  પ વર સોસયન  િક રો અને લ ક્ષણીકત ઓ પસાંદગીન   જણ વો  ૦૩ 

  OR  

 (a) State advantages & limitation of power source  03 

 (અ)  પ વર સોસયન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  જણ વો  ૦૩ 

 (b) Prepare bill of material for Arc welding process  03 

 (બ)  આકય  વેબલ્ડાંગ િબિય  મ ટે બબલ ઓફ મબટબરયલ બન વો  ૦૩ 

  OR  

 (b) Prepare bill of material for Gas welding process  03 
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 (બ)  ગેસ વેબલ્ડાંગ િબિય  મ ટે બબલ ઓફ મબટબરયલ બન વો  ૦૩ 

 (c) Explain need of preheating    04 

 (ક)  બિ -ીીબટાંગની જાબરય ત સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain need of post heating   04 

 (ક) પોસ્ટટ બીટી ાંગની જાબરય ત સમજાવો  ૦૪ 

 (d) List types of welded joint and explain Tee-joint with its application 04 

 (ડ) વેલ્ડેડ સ ાંધ ન  િક રોની ય દી બન વી ટી સ ાંધ ને તેન  ઉપયોગો સબીત સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (d) State the rules for showing weld symbol in welding drawing  04 

 (ડ)  વેબલ્ડાંગ ડર ોઇાં ગમ ાં વેલ્ડ બસમ્બોલ દશ યવવ ન  બનયમો જણ વો  ૦૪ 

    
Q.3 (a) List welding defects and explain any one.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ)  વેબલ્ડાંગ ખ મીની ય દી બન વી કોઈ એક સમજાવો.  ૦૩ 

                                  OR   

 (a)  Explain method for controlling the thermal distortion 03 

 (અ) થમયલ બડસ્ટટોસયન બનયાંબિત કરવ ની રીત સમજાવો  ૦૩ 

 (b)  Describe sand blasting surface preparation method  03 

 (બ)  સેન્ડ બ્લ બસ્ટટાંગ સરફેસ બિપરસેન સમજાવો  ૦૩ 

                            0R   

 (b)  Explain surface colour coating by Airless spray gun 03 

 (બ)  એરલેસ સ્ટિે ગન દ્વ ર  સરફેસ કલર કોબટાંગ સમજાવો  ૦૩ 

 (c)  Explain need of welding safety 04 

 (ક)  વેબલ્ડાંગ સેફટીની જાબરય ત સમજાવો  ૦૪ 

                            OR  

 (c)  Describe safety norms for Gas welding.  04 

 (ક)  ગેસ વેબલ્ડાંગ મ ટેન  સલ મતી બનયમો જણ વો  ૦૪ 

 (d)  Explain in brief : WPS ( welding procedure specification)  04 

 (ડ)  બવસ્ટતૃતમ ાં સમજાવો  :WPS   (વેબલ્ડાંગ િોસજેર સ્ટપેબસબફકેસન )  ૦૪ 

                              OR  

 (d)  Explain in brief : WPQ ( welder performance qualification)  04 

 (ડ)  બવસ્ટતૃતમ ાં સમજાવો  :WPQ   (વેલ્ડર પફમમયન્સ નોબલબફકેસન  )  ૦૪ 

    
Q.4 (a) List method of reliving thermal stress & explain peening of them  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ)  થમયલ સ્ટટરેસ બરમુવ કરવ ની ય દી બન વી પીનીગ સમજાવો   ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain concepts of welding automation   03 

 (અ)  વેબલ્ડાંગ ઓટોમેસનનો ખ્ય લ સમજાવો  ૦૩ 

 (b) Explain the erection procedure for fabricated equipment    04 

 (બ)  ફેબિકેશન ઇબનપમેન્ટ મ ટે ઇરકેશન પદ્બત સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (b) Define Grouting and explain its procedure   04 

 (બ)  ગ્ર ઉબટાંગની વ્ય ખ્ય  આપી અન ેતેની રીત સમજાવો   ૦૪ 

 (c) Classify welding testing method and explain one destructive test method and 

one non-destructive test method   
07 

 (ક) વેબલ્ડાંગ ટેબસ્ટટાંગ મેથડને વગીકૃત કરી ભાંગ ણ ટેસ્ટટની એક અન ેબબન ભાંગ ણ ટેસ્ટટની 

એક પદ્બત સમજાવો    

૦૭ 
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Q.5 (a) Briefly describe procedure of alignment  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રખે કરણની રીત બવસ્ટતૃતમ ાં સમજાવો   ૦૪ 

 (b) Explain surface color coating by an Electrostatic spray gun  04 

 (બ) ઇલેક્ટટર ોસ્ટટેબટક સ્ટિે ગન દ્વ ર  સરફેસ કલર કોબટાંગ સમજાવો   ૦૪ 

 (c) Explain need and application of different codes  03 

 (ક) જુદ -જુદ  કોડની જાબરય ત અને ઉપયોગો સમજાવો  ૦૩ 

 (d) Explain fabrication steps of Heat exchanger  03 

 (ડ) બીટ એક્ટસચેંજરનુાં ફેબિકેશન કરવ  મ ટેન  પગબથય ાં સમજાવો  ૦૩ 

 

************ 


